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۳۰/۰۵/۲۰۱۹                میرزاده معبدالقیو
        

 

 تمل
 

 یمنافع مل
 

 نملت در افغانستا -دولت 
 

 

میالدی از این قلم آماده چاپ و نشر گردید.  ۸۲۰۱ که در نیمه دوم سال تکتابیس نام تمنافع ملی و دولت مل – ملت
و خوانش عالقمندان نهایت محترم  سبدستر نیز نافغان جرمن آنالی وزین ربسیا تویبسای مصمم گشتم تا آنرا از راه

این کتاب  تا  ده شتمفید پنداش امینو کثرت مض ینت رانت سایت های یمند بنا بر حوصله قرار دهم،
روشنگر افغانان  لپورتا و از راه رتیبتقسمت    ۳۲      های جداگانه پیوسته به گذشته در رجستا تبصور ار

با عرضه تجارب اندوخته ام از سیر حوادث نیم قرن گذشته  م تا باشدر بسپاربدست نش  افغان جرمن آنالین  یعنی
در باب  یمند خوانندگان محترم با حوصله ام ادا کرده باشم . آرزو دارم ناوطن داردین خویش را برای وطن و 

 :لهای متنوع متن نظریات شان را از طریق ایمی
 

  lmobilethuis.n-qmirzada@t   
 

ها و نقایص  یبودمک تا مقایل البته به نظریات و نقد های سالم اندیشمندان ارج فراوان ددر میان بگذارن هنویسند با
  .خویش را متوجه گشته و در رفع آن کوشا گردم

 

  

 تمل
 

 یمنافع مل
 

 نملت در افغانستا -دولت 
 

 قسمت اول
 

  :هپیش گفتار نویسنده بجای مقدم

 

و چاق شدن  قکشور، افترا رنا امنی در سراس شراجتماعی، اقتصادی و گست سیاسی، روضعیت ناهنجا
منافع  کرفاصله گرفتن مردم از فهم و د ،ممرد میان روزافزون یبانز و ی، جنسیتیقومی، مذهب نگوناگو تاختالفا

دست داشته به تحریر و  تاملی در کشور ما عزم ام را به جزم کشاند تا این نا هنجاری ها را تا حد توان و امکان
همدلی، در این نوشته سعی بر آن داشته ام تا ویژه گی های اساسی مشکالت فرا روی همزیستی،  معرفی بگیرم.

   یر یک چتر افغانستان شمول بنام مقدس افغان با کند و کاو نشانی کرده و معرفی کنم.همنوایی مردم ما را ز
آثار متعدد تاریخی تاریخ نگاران موافق و مخالف مورد پژوهش  رویداد های تاریخی واز تاریخ  هبیطرفان  برای فهم

و توضیحات با زبان ساده تا حد مختصر  ها راحد ممکن تعریف  سعی کرده ام تا نو تدقیق قرار گرفته است. همچنا
از   اقتصادی را به زبان ساده دری برگردان کرده ام و یا – اجتماعی – ممکن واژه های ادبیات سیاسی
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و اجتماع بهره برده ام. آنچه برای من بسیار مشکل   برگردان کرده ای سایر دانشمندان علوم ادب، سیاست  های هژوا
یح مختصر و کوتاه بود زیرا نمیتوان یک واژه با مفهوم بزرگ اجتماعی را طی چند با توض تعریف ها ارایه ا بودافز

بسیار در زمینه توضیحات گوناگون  ناشنا س  در حالیکه دانشمندان و جامعه .تکلمه و یا در چند سطر مختصر ساخ
آمد که توضیح و تفسیر پیش  بسا موارد نوشته فراوان در جریان این . همچناندان مفصل در موارد آنچنانی نگاشته

بسیار دامنه دار را مطالبه داشت ولی من در زیر تأثیر اراده نگارش برای همه رده ها که سهم آنها از سواد 
در  را مختصر و کوتاه بگیرم. تاحتا توضی مشتاد لبذ  اجتماعی و اقتصادی گوناگون میباشد سعی فراوان – سیاسی

به خواننده  مهای منظری روشن از دیدگاه تا منیاب  توفیق ینویس با این سادهبیم آن داشتم که ازین نگارش مراحل آغ
  .متضمن این شد تا به راه ام استوار ادامه دهم مبآالی گان ارایه کنم ولی رفته رفته اعتماد به نفس
تأثر اجتماعی همه اجزای م ندر افغانستا لتم – و دولت یمنافع مل ،تمل  من در این نگارش سعی کرده ام تا در باب

نه  .مرتبط هستند به کاوش بگیرم هلشکلی از اشکال و یا طریقه ای از طریقه ها به این مسئ  ،ءارا که به نحوی از انح
که یا چشم انداز  دان جهت به توضیح گرفته زرا ا ملت در افغانستان -ملت و دولت  هلنویسنده گان که مسئ ربیشت مانند

ا افاده میداده است و یا نقاط نظر مخالفین حکومت را ارایه داده که در آن بیشترین آن ر یالملل حکومت شرکای بین
، و از طرفی هم این نوشته میتواند تهای حکومت در نظر بوده اس نوستو زوال حکومت و یا تخریب پایه ها

عرصه های قات و پژوهش های بیشتر در قیتح را به و فرهنگ و اندیشمندان سیاست  ععلم اجتما نپژوهشگرا
گرچه گفته میشود تحلیل علمی و بیان حوادثی که از اختالفات و تفاوت های  .دروابسته این کتاب وا دا اختصاصی

در این نوشتار سعی فراوان مبذول داشته ام در پرتو  آمده تاریخ است، اما من دوبوج دیروز یسلیقو مادی، شعوری و
ذوق  ن مد نظرم باشد نههای بیشتر از نیم قرن خودم صرف منافع ملی کشور محبوب ام افغانستا تجارب و اندوخته

من در طول زنده گی ام شاهد هولناک ترین حوادث مرگبار برای مردم کشورم و  ام. یسلیقه های شخص و
چه  دان هنوز زنده ث مرگبارل خطه ای بنام افغانستان بوده ام. عده از عوامل و مجریان این حوادنابودی کام دسرح تا

معترف گشته و نسل های آینده کشور را از تکرار این  نهایشا           تخوب است که آنها به این اشتباهات و خیان
   .اشتباهات و تباهی مال، جان و کشور شان برحذر دارند

ه و خواستم به این ترتیب رر در البالی این نوشته بیشتر غرض فزونی اهمیت موضوع مطرح بحث بودتاکیدات مک
ملت تنها زمانی میسر  – ای رسیدن به آرمان ملت واحد و یکپارچه و دولتبه خواننده گان این پیام را برسانم که بر

         ک منافع ملی را داشته باشیم.و ممکن است که ما همه افغانها زیست با همی را فرا گرفته و فهم و در
گزاری آن برای همه اقشار بویژه جوانان  سبه دستر این نوشته هعو اشانشر  زبیشترین آرزومندی ام ا

میکنند بنا بر عوامل مختلف به  ااحتو میباشد. زیرا این قشر بالنده که اکثریت نیروی متشکله جامعه را مکشور زعزی
 باز تولید و قسمت اعظم بار گران هکتل . با آنکه ایندان تبدیل شده در کشور  نیروی حاشیه ای

عبارت  هع ملی یا بفااجتماعی را در کشور بدوش دارند اما بنابر فقدان و کمبود آگاهی از من و یسیاس  اقتصادی، دیلتو
در دو  یو معنودیگر کج فهمی از مفاهیم ملت و منافع ملی با وصف فرصت های طالیی و امکانات فراوان مادی 

بحران   بحرانهای اجتماعی چون همچنان قصود برسانند.ر منزل مرا به س لواین ما م دان تا کنون نتوانسته هدهه گذشت
عدم  ،یبحران اعتماد، بحران تهاجم فرهنگ  بحران اعتیاد، ،فقر، بحران بیکاری، بحران نبود امکانات تعلیم و تحصیل

یشان که در فضای حاکم کشور باعث گردیده تا جوانان نتوانند به حقوق حقه ا یمصونیت اجتماعی، سیاسی و اقتصاد
   .از اداره و رهبری کشور میباشد برسند  عبارت

در این نوشتار تاریخ ها را به سنه میالدی قید کرده ام زیرا از یکطرف از برگردان سنه ها از میالدی به هجری 
از بروز اشتباهات در نظر بوده   اخته ام و از طرف دیگر جلوگیریشمسی و عکس آن زحمت خواننده گان را کم س

                   .است
 

  ! عواجتما دوستداران افغانستان عزیز، مرور کننده گان این سطور، دست اندرکاران امور سیاست
 

در دهه   نستاشور عزیز مان افغانخون کشانیدن مردم ک وخاک  هب و ممتد یفرسایش افزایش روز افزون جنگ های
ها در زیر عناوین و شعار های مختلف ولی همه به منظور برآورده شدن منافع بیگانگان، حاد شدن  هصد ها و

در این خطه باستانی، نهادینه  یکیاتن و، فرهنگی یاقتصاد معضالت اجتماعی، سیاسی،
ج های استخرا روشعا اپوشش ه بیگانگان تحت تاوتجاوز و گسترش ابعاد مداخالت نوپنها آشکار تتجاوزا شدن

کوتاه  فواهدا بمنظور دستیابی به منافع هوعوامفریبان روز دمو  آنها به یونظام شده در سازمانهای سیاسی
تا با این همه ناتوانی خویشتن در گام نخست مروری  تواداش ، این کمترین را به اینناستیالگرا مدت این زودرا مدت

جامعه بشری در جستجوی  فوانکشا مقایسه با رشد رود تاریخ این سرزمین کرده یوبرگها بر رویداد ها
در کشور عزیز مان  زمصیبت های خانمانسو وها، افتراق  یبسا مان این همه عقب مانده گی، نا لوعوام علل

  .افغانستان گردم
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سراغ کرد که عوامل  سی را میتوانجهان کمتر ک نوتحلیلگرا نبدستا نخبگان سیاست، پژوهشگران، قلم در میان
آن سرزمین ها   ملل دواتحا آگاهی ملی  درجه رشد یگسستن کشور ها را در پیوند نا جوامع و عقب مانی وترقی 

عدم آن باعث  وب پیشرفت از جهان سب ئکجای این رشد آگاهی ملی است که در هر .مطالعه نکرده باشند
   مانده گی میگردد. بوعق انحطاط

معرفت مردمان از  آارتق اهی ملی در سراسر گیتی تنها بوسیله تعمیم سواد همگانی، تعمیم و توسعه فرهنگ،گآ درش
مانی سایر ملل گیتی، یعنی تجارب تاریخی ملل  بوعق پیشرفت لوعوام لوعل وضعیت خود، منطقه خودشان و جهان

منطقی از  هوانتبا که با عقل سلیم دان گام گذاشته ، فقط آنهایی به ساحل خوشبختیسوب است رومیس ن ممکنجها
. این دان تصمیم اتخاذ کرده در پرتو منافع ملی خودشان خود روکشو تجارب گذشته، خود در باره سرنوشت مردم

منافع دیگران خود  نردانیدگ . منتفیدکر یباید نف بدین معنی نیست که منافع دیگران ههیچوج به
از جانب همه اعضای جامعه در هر  یمنافع مل تنظرداش منظور ما در ،دبرتری جویانه را باز میکن مناسیونالیز راه

از هر وضع ایجاد شده در دنیا برای دستیابی به  همچنان وپیوسته ارجحیت داشته  یکشور در هر حالت روکنا گوشه
  .صورت گیرد یونظام منافع ملی مدیریت سالم سیاسی، اقتصادی، فرهنگی

، بلکه در راه رسیدن به دان هنیآورد جهان این همه سعادت را رایگان بدست یومترق است که ملل پیشرفته رتذکا لقاب
اندوختن تجارب فراوان  امتقبل گشته وب ارروحص های بیحد یرزیوخون این منزلت بسا مشکالت، قربانی ها، جنگها

در شاهراه  نواکنو را از سرراه شان بدور کردههمه موانع  هبآلخر پیروزی ها واز این همه سرخورده گی ها 
  .دان برای مردمان شان سعادت به ارمغان آورده وسیر میکنند  یوترق پیشرفت

از  یوکتلو انفرادی تبصور جهان لومل مین همه انسانهاکسبی انسان در روی ز بپرتوتجار در
اجرا را  لوقاب باشد تا تجارب مفید هنمیتواندعاقالن هوهیچگا شده دمستفی گذشتگان شان بوتجار اندوخته

  .گرفت دتجربه مجد به ربا ربا
کشف برق پرداخت، بلکه  وکرده هر بار از نو در اختراع  نوادیس یعنی نشاید عاقالنه باشد تا کاری را که توماس 

سیاسی  وعی مسایل اجتما رمثال مفهوم توسعه انرژی برق را د ومفید خواهد بود تا مدارج انکشاف  و  خیلی مؤثر
تجارب  یواقتصاد قصد ندارم در مسایل اجتماعی، سیاسی ههیچوج نیز در نظر داشته باشیم. البته با این مثال به

آن باشیم. زیرا هر جامعه از خصوصیات و ویژه گی های منحصر به  یکاپ دیگران را الگو قرار داده در پی انطباق
  .نا محتمل میباشد تبرونرف گی ها ارزیابی اوضاع و دریافت راهخویش برخوردار بوده که بدون دانستن این ویژه 

بسیاری از دانشمندان علوم  و اقتصادی آن  اعی، سیاسیدر راستای عقب مانی جامعه ما و ناهنجاری های اجتم
ویت یک ه نفقدارکشو در نبود سواد همگانی در که دان خارج از افغانستان به این باور و  لاجتماع و سیاست در داخ

مسبب اصلی معضل افغانستان در  یالملل نوبی ملی تمعامال مشترک ملی و عدم اتحاد ملی در راستای کارزار و
   میباشد. یالملل نوبی ملیعرصه 
اختالفات فرهنگی، زبانی، مذهبی،  رتآثی که در زیر دان نظریه پردازان حتی به این باور  نازای بسیاری
ی، نفوذ سلطه خارجی و نا برابری های اجتماعی در ساختار سیاسی افغانستان اتحاد ، موقعیت جغرافیاییاتنیک قومی،

  .افع ملی نا ممکن میباشدیک ملت باورمند به من لوتشکی ملی
    

ببار  موبو کشانده این همه مصیبت را در این مرز هکژراه ولی به باور من آنچه ما را از گذشته های دور تا امروز به
کار افغانستان  و یباهم زیست  هدیگر نبود روحی هعبار بی باوری مردم این خطه به منافع ملی یا به طوفق آورده فقط

و هم در برابر  نمیهنا و از خود بیگانگی هم در برابر هم روابستگی با همدیگ ،کبه میهن مشترشمول، دلبستگی 
  .در سطح کل کشور میباشد نمیه

همه  آتقریب ،مه اقشار جامعه یعنی همه مردمه آحدود کشور بنام افغانستان ندر ای 
بیشتر در پی  ناعم از مرد وز معا مومرد های بعدی هقدم ،دزراعت، صنعت و اقتصا نومشمولی هاداررامو ولینئسم

در سرلوحه فکر مردم ما منافع جمعی تا  ه. با هزار دریغ و افسوس باید اذعان داشت کدمنافع شخصی خودشان هستن
اگر از برآورده   آستثنا همه با کمترین آتقریب ، یعنی این فکر حاکم در میان همه مردم استته اسکنون جای نداشت

شان   و اقوام نزدیک باقار ،شخوی هکه به فکر خانواد تآنگاهس فارغ گردند دشخص خو یشدن منافع شخص
و  یصدایره ای شخاین به این معنی است که در جامعه ما تقسیم ثروت و قدرت تنها در  .دافتی خواهند
البته در تجربه حکومت های تک  .توزیع میکنند خویش چیره دست آنرا در دایره خانواده نسخاوتمندا بسیار
   .میان اعضای حزب برسر اقتدار صورت گرفته است همساویان بسیار نا هبرعالو این تقسیم قدرت  حزبی

ناخودآگاه  اوی در راه نیل به منافع شخصی دانسته  عوام  مردم هموولین امور ئسم مه هک تباید گف فراوان هاندو با
  .میگذارند نفعت به مقیاس کل کشور را زیر پام اوی منافع ملی

منافع  توارجحی ا، خود خواهی هیدردناک از خیانت های مل یهای حکایت موبو مطالعه تاریخ این مرز 
کشور ما   خو تاکنون تاری د، دارتاس گردیده یومعنو منجر به تباهی های فراوان مادی یوگروه شخصی
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

و  یعدل مراجع اوی دولیت و ندامت کرده باشئسارد که در این باره احساس مرا سراغ د یمسئولین مسئولی از رکمت
  .دنشکرده با یوبازپرس محاکم کشور افراد این چنینی را بازداشت

 

  :مومرا هدف

 

هویت مشترک ملی مردمان این سرزمین را  کی های دستیابی بمن از این نوشتار این بوده تا را ه ه فوهد مرام
با همی  توزیس افغانستان شمول یتفکرمل ایجاد یک یوبرا درک حقیقی از منافع ملی داشته شمردمان جستجو کنم که

همه مردم کشور از پوسته های  هبالخر و دباشن هباور داشت نوجا با همه مردم کشور تحت نام ملت افغان از دل
  .دمیباش – دیت منافع ملی جستجو کننحجو محلی برون برآمده و منافع خویش را در ار ییلویقب واده گی، قومی،خان

محصول  یامروز دوقدرتمن جوامع و کشور های پیشرفته هاین اعتقاد برسند ک هوب مردم ما باید بخوبی بدانند 
  .ده اندشان دفاع نمورکشو یارضمیت ملی و تمامیتها، حاکدوستی شهروندانی است که در بدترین شرایط از ارزشوطن

برتری  مناسیونالیس از دمرا هجهیچ و به یمل یعلیا در این وطن دوستی و رسیدن به درک منافع هالبته ک
   .نمیباشد رکهت وملت برتر  و هجویان

ت اجتماعی بیشتر بر پایه توان اذعان کرد که در مثال افغانستان تا نیمه های قرن بیستم مناسبامی هانتبخ شور 
تصاحب قدرت  اوی " غصبیهای ربیشترشعا )گروهی از اقوام( استوار بود. اکنون مشاهده میگردد که یقبیلوی  سیستم

جرگه  هلوی وام در قانون اساسی مصوبسیاسی کاربرد دارد. ذکر نام اق تمعامال سیاسی از دل اقوام میگذرد" در
بی ثباتی و بحران  هک هاجتماعی اقتصادی بود یهای بانقطا خود بیانگر این رو سرود ملی کشو ۲۰۰۳ ردسمب خمور

  .بازمیدارد یبر محور منافع مل یرا از اتحاد مل ام ررا در کشور دامن زده و مردم کشو
خارجی که  یهای اقتصادی آنهم در زیر سیطره قدرت وسیاسی، اجتماعی  هوبازدارند چرا به این پدیده شوم 

  ؟میباشند، میدان داده میشود یواقتصاد پیشرفته سیاسی، اجتماعی یهای ماینده گان کشورن هوهم همه
یا به  نیست، برتری جویانه افراطی مالیزناسیون از این نوشتار به هیچ وجه به مفهوم قصد من که ممیدار دتآکی بازهم 

"شما  که میگفت: ۱۹۴۱ تووفا ۱۸۶۱متولد  یشناس هند هوجامع شاعر، فیلسوف رتاگو ترابندرنا قول
خود را به  تانسانی از يی هر روز پاره يول ؛دهستی يآزاد موجودات هك دكنی يم يزندگ توهم نای در
و مملو از  يهمگان يبدگمان ربراث ،دزهرآلو يفضای ، و درددهی يم به هدر يگرای يمل ( وتمل) مموهو بت نای نام

جنگ جهانی   در داخل اروپا ناروپایا جنگهای دوتشدی که بروز او به این باور بود "دبری يم حرص و هراس به سر
ملت " بر پایه برتری جویی های ناسیونالیستی یا هوهم همه اوافریق اول و در خارج از اروپا در آسیا

  .بوقوع پیوسته است "اروپایی ربرت
 

را سناریوی  اور موحدت ملی در کش دونبو مردم ما نافتید به جان هعده از صاحبنظران پدید همچنان
عده دیگر هم نفوذ  .در یک افغانستان بی ثبات میبینند هپیوست اخارجی میدانند که منافع شان ر تاستخبارا سازمانهای

اقتصادی سیاسی را عامل این همه بازدارنده گی ها  – انفعاالت اجتماعی وعناصر قومیت، تبار و محل در فعل 
   میدانند.

  .به بحث بگیریم آمختصر را  "یآن در ساختار جامعه افغان رتأثی وقوم یا قومیت  گام نخست "در  در اینجا جا دارد تا
 

 دادامه دار
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